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À PLANURB – Proposta de Alterações na Minuta de Revisão do Plano Diretor 
feitas através do SINDUSCON/MS. 

Inicialmente, gostaríamos de registrar o nosso apreço pela forma como vem 
sendo conduzido a gestão e a coordenação dos trabalhos objetivando o novo 
Plano Diretor de Campo Grande, seja pela transparência, pelo diálogo sempre 
aberto, seja pelo empenho e a qualidade que vem tomando a referida minuta. 

Nossa intenção e nossa postura tem sido e sempre será a de colaborar com a 
administração municipal, visando trabalharmos por uma cidade sustentável e 
boa para todos. 

Desta maneira, vimos trazer alguns pontos de vista, a partir dos quais estamos 
pleiteando uma avaliação por parte de V. Sas. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  

Considerando que o Plano Diretor no Art.5º institui como objetivo: 
“planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 
de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 
seus impactos negativos sobre o meio ambiente”; e a “simplificação da legislação 
urbanística, especialmente as de parcelamento, uso e ocupação do solo e das 
normas edilícias e de polícia administrativa municipal, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais”; 

Considerando, ainda, que o Plano, tem por intuito melhorar as condições 
de infraestrutura e urbanismo da cidade, e que  dentro   da filosofia proposta na 
minuta do Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor de Campo Grande, se 
insere um  melhor adensamento dos bairros; 

Considerando o risco de cairmos em um hiato, e vermos inviabilizada a 
aplicação de recursos federais, por conta de competitividade prejudicada, seja 
pelo aumento de custo , seja pela descapitalização das empresas; 

Considerando a intenção de  se preservar os direitos adquiridos, ou seja, 
de não haver reduções que possam prejudicar substancialmente as 
possibilidades da legislação hoje vigente,  vimos então, trazer as presentes 
considerações do setor,  como importante contribuição para a elaboração do 
texto final, após a análise e  avaliação deste Instituto; 

Vimos então solicitar a atenção deste Instituto , para as colocações, 
justificativas e pleitos,  quando da análise das sugestões que estão sendo 
recebidas da sociedade. 



ASSUNTO 1:  INCLUSÃO DO USO RESIDENCIAL "E2" e "E3" E “IE = 4” NA Z4.             

JUSTIFICATIVA 1:  

1- Ao nosso ver, ao  restringirmos a futura  Z4 ao uso residencial E1 e IE = 
3, como proposto na minuta do PD , ou seja, de 51 a 100 unidades, 
podemos em muitos casos, não incrementar o crescimento do bairro. Isso 
porque, a menor escala  traz uma série de desvantagens que acabariam 
inviabilizando os produtos para esta faixa de renda que hoje a indústria 
da construção civil vem atendendo com qualidade em  nossa cidade. 
Entre elas, podemos citar o maior custo de investimento por parte das 
empresas em  infraestrutura externa ao empreendimento e também de 
estrutura de áreas comuns internas  , a medida que este custo seria então 
diluído por um número bem menor  de unidades habitacionais,  assim 
como,  podemos citar também, que o preço dos imóveis que resultaria aos 
compradores  seria excessivamente elevado, extrapolando seu potencial 
de endividamento, além de terem que suportar consequente aumento na 
taxa de condomínio. Tal situação de escala inviável, se manteria,  mesmo 
em caso onde o empreendimento se constituísse de blocos,  e ainda que 
adensássemos mais estes blocos em detrimento da qualidade de 
habitabilidade.  

2- - De outro lado, ao atender o nosso pleito, incluindo-se  E2, de 101 até 
250 unidades, e E3, acima de 251 unidades e IE = 4,  na Z4,  estaríamos: 

a. Trazendo infraestrutura para uma maior população a um custo
proporcionalmente mais barato e mais atrativo para as
Concessionárias (maior demanda); aumentando, em muito, a
qualidade de habitabilidade (tornando o residencial mais atrativo
ao mercado);

b. Permitindo melhores  índices de permeabilidade, drenagem,
ambiental etc., de forma mais eficiente;

c. Proporcionando um empreendimento compatível com o  valor de
mercado, ou seja, para a capacidade de investimento do
comprador para as faixas de baixa renda compreendidas entre  02
à 05 salários mínimos, e ainda com a vantagem de contarem com
um custo de taxa de condomínio substancialmente reduzida pela
maior escala,  principalmente nos residenciais da faixa E3.

d. Agregando valor real ao bairro (econômico, social, cultural,
comercial, recreativo, etc.).

3-  Ressaltamos ainda que do ponto de vista do Poder Público Municipal, 
resultaria na diminuição do seu custo operacional de serviços públicos e 
de infraestrutura.  



4- Estaríamos também contribuindo decisivamente no descongestionando 
da demanda represada da EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – 
EMHA.  

5- Lembramos, ainda, que a Z4 está inserida na Macrozona 2, definida como 
de adensamento prioritário, conforme item II do Artigo 16 da presente 
minuda do  PD. Portanto excluir E2 e E3 na  Z4 e limitar seu índice de 
elevação (IE), diante da nossa experiência e argumentação, seria, ao 
nosso ver, deixarmos escapar a oportunidade de melhorarmos este 
adensamento, de  uma maneira mais efetiva e eficaz, trazendo como 
consequência positiva também a possibilidade de uma melhor qualidade 
de vida para a população de baixa renda dos bairros em questão. 

6- Devido ao fato da política habitacional, hoje possível, prescindir 
necessariamente da participação do empresariado que atua nesta faixa 
de mercado, bem como de agências e cooperativas habitacionais que 
demandam áreas com custos compatíveis com os valores limites 
definidos nos programas específicos, vimos como necessária uma 
solução que possa permitir maior flexibilidade de modo que o Município 
esteja e continue sempre preparado se habilitar a receber futuros 
programas atendendo assim essa importante demanda. 

ASSUNTO 2 :  INCLUSÃO DO USO RESIDENCIAL "E2" e "E3" e “IE = 4” NA 
Z5, NAS REGIOES ATUALMENTE ABRANGIDAS PELA Z7 

JUSTIFICATIVA 2: 

Com os novos mapas constantes dos Anexos da Minuta do novo PD, uma 
grande parte da cidade que era palco de empreendimentos com foco no social, 
atualmente abrangida pela Z7, teria suas possibilidades de receber 
empreendimentos drasticamente reduzidas, trazendo prejuízos consideráveis ás 
empresas, e ao atendimento de demanda deste segmento de mercado, tão 
carente. Cumpre registrar que as justificativas para o item 1 da presente carta, 
se aplicam também aqui, e ao que ainda acrescentamos  e solicitamos a análise 
das seguintes  colocações e possibilidades: 

1. Se mantidas as alterações propostas na atual minuta do novo Plano
Diretor, os empreendedores que investiram nessa região terão, como
consequência,  prejuízos incalculáveis, posto que seu capital estaria
investido em áreas que já não mais serviriam. E para trocarem de posição,
vendendo suas áreas da Z5  para adquirir áreas na Z4 ou Z3, teriam
enorme descompasso, visto que o preço de venda para sair destes ativos
já estaria, aliás, já está, diminuído pelo mercado, resultando numa conta
que lamentavelmente, sob este aspecto, também não fecharia;

2. A eventual manutenção desta situação ora proposta pela minuta do novo
Plano Diretor , acarretaria, também,  perdas de recursos para o nosso
Município e Estado, deixando de arrecadar impostos, gerar empregos e



habitabilidade para as famílias que necessitam de moradia, seja pela 
súbita descontinuidade, seja a médio prazo; 

3. Tendo a Z5 ora proposta, abrangido boa parte da antiga Z7, reduzindo de
E3, onde se pode construir mais que 250 unidades, para Z5, onde se está
restrito a R1 (apenas 1 unidade), resultaria em uma mudança
extremamente impactante, para o que gostaríamos de chamar a atenção,
uma vez que vários  empreendedores investiram seu capital nesta região;

4. Para solucionar a questão, o que nos parece ideal, seria que se
analisasse a questão a partir da sobreposição da Z7 com a Z5, cuja
sombra resultante precisaria da manutenção dos índices atuais;

5. Reiteramos nossa preocupação quanto à possibilidade da cidade atender
a demanda de moradia social, focando especialmente em áreas mais
centrais, uma vez que o custo inviabilizará participação em projetos tais
como o ‘Programa Minha Casa Minha Vida’, por exemplo;

ASSUNTO 3:   INCLUSÃO DO USO RESIDENCIAL "R2" NA Z5, NAS REGIOES 
ATUALMENTE ABRANGIDAS PELA Z2 

JUSTIFICATIVA 3: Se aplicam as argumentações anteriores, bem como 
a metodologia do sombreamento, onde nossa proposta seria incluir “R2” nas 
respectivas áreas de intersecção.         

ASSUNTO 4: INCLUSÃO DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO NA ÁREA DE 
ABRANGENCIA DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA.   

JUSTIFICATIVA 4: 

De acordo com o mapa do anexo 20 – Operação Urbana Consorciada (OUC), 
verifica-se nas regiões das Moreninhas, que a sua abrangência  termina  às 
margens do Córrego Lageado. A nossa sugestão é que se  inclua também,  o 
outro lado da margem do Córrego Lageado, ou seja, o Bairro Universitário, pelas 
seguintes razões:  

1. Está lindeiro ao limite proposto no PD, para essa região;

2. Conforme Artigo 73 desta minuta do PD, este Bairro ao sofrer
transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização
ambiental, por sua situação vizinha ao limite proposto no PD, se
beneficiaria dos mesmos efeitos positivos;



3. Pelo fato do Bairro Universitário ser também lindeiro à Zona de
Centralidade Guaicurus;

4. Devido o Bairro Universitário possuir diversos e grandes vazios urbanos,
principalmente próximo à margem do Córrego Lageado;

5. Considerações finais: concluímos que, pelas razões expostas acima, e
dentro da filosofia de expansão e melhorias de bairro do PD, seria de bom
alvitre, termos também neste bairro, a inclusão da abrangência da
Operação Urbana Consorciada (OUC);

ASSUNTO 5: INCLUSÃO DO BAIRRO TARUMÃ NA ÁREA DE ABRANGENCIA 
DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA.   

JUSTIFICATIVA 5: 

De acordo com o mapa do anexo 20 – Operação Urbana Consorciada (OUC), 
verifica-se que a região em questão está inserida entre duas áreas passíveis de 
operação em questão, com características semelhantes e compatíveis em 
potencial de desenvolvimento.  

Considerações finais: concluímos que, pelas razões expostas acima, e dentro da 
filosofia de expansão e melhorias de bairro do PD, seria de bom alvitre, termos 
também neste bairro, a inclusão da abrangência da Operação Urbana 
Consorciada (OUC). 

RESUMO DOS PLEITOS: 

- Incluir E2, E3 e IE = 4 na Z4; 

- Encontrar solução para empreendimentos para habitação social de 
maior porte na região da Z5 sombreada pela atual Z7, por exemplo incluindo E1, 
E2, E3 e IE = 4 nesta zona; 

- Incluir R2 na Z5; 

- Incluir os bairros Universitário e Tarumã, como área abrangida pela 
Operação Urbana Consorciada; 

- Garantir prazo de transição para projetos em andamento, a partir do 
protocolo da GDU compatível com os prazos de aprovação (18 meses); 

Certos do recebimento e aproveitamento das sugestões esculpidas no 
presente documento, aproveitamos para enaltecer a iniciativa e validamos a 
importância do novo Plano Diretor, uma vez que nova  discussão a ele  atinente 
somente ocorrerá  daqui a cinco anos. 



Atenciosamente, 

Campo Grande, 05 de outubro de 2017. 

Amarildo Miranda Melo 
Presidente 

Sinduscon/MS 




